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USNEsENÍ

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, rozhodl ve věci exekuce ve prospěch opráměného: GE Money Bank,
a.s., Vyskočilova 1,422/|a, 14028, Praha 4 - Mrchle, tČ 256?2720, zast. JUDr. Jan Brož, advokát, Sokotská ] 788/60,

12000, Praha 2, a v neprospěch povinneho: Jaroslava Némcová, Žiravská 2843,40747, Vamsdorf, nar.15,08.1960,
o vyrnožení povinnosti oa peněžité plnění a nák]adů exekuce, tak, že lrydává tuto

Dražební vyhlášku

I. Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná dle 24.9.2014 v 11:00 hodin na adrese: Ewopská 663/132, 160

00. Praha 6.

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíI o velikosti % na nemovité věci:
bytová jednotka č.p.lč.j. 2843/72 _byt _ lTmezeno v; budova Vamsdorf, č.p.2a43,2a44,2845, byt. dŮm (zapsán na LV
č. 5463), stojící na parcele č. 6294/8 (LV 5463) zastavěná plocha a nádvoří - o celkové rrýměře 156 mr, parc. č. 6294/9
(LV 5463) - zastavěná plocha a nádvoří - o celkové qíměře 157 mr a parc. č. 6294/10 (LV 5463) zastavěná plocha a

nádvoří _ o celkové qíměře 160 m', včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 7000/266040, byt
zapsán na listu vlastrricrví 5553 pro okres Děčín, obec Vamsdorf a katastrální území Vamsdorf.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jederr funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

III. VÝsledná cena dražených nemovitých věcí je 230 000,- Kč.

IV, Nejnižší podání se stano},uje ve ťši dvou třetin qýsledné ceny, tj. 153 333,- Kč.

V. Výši jistoty soudní exekutoT stanol,uie v částce 15 000.- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou

povinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti do pokladny Exekutorského úřadu Praha 5 v místě konání dražby, nebo
na účet soudního exekutora vedený u PPF banka a. s., číslo účtu: 2011610073/6000, variabilní symbol 435309.

K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen rchdy, byloJi před zahájením dražebniho jednání zjištěno, že na účet

soudního exekutora také došla_

VI. Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: Na nemovitých věcech neváznou žádné závady, kter,é prodejem v dražbě
nezaniknou.

vII. vydražitel je oprávrrěn převzít lT,dlaženou nemovitou věc s příslušenswím dnem následujícím po lydáni usneseru

o příldepu. o tom je lrydražitel povinen vy-rozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává v]ashíkem vydražené

nemovité věci s příslušenstvím, nabyloJi usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-Ii nejlyšší podání, a to ke dni vydání
usnesení o příIdepu.

Lhůtu k zaplacení nejlyššílro podání určí soudní exekutor v usnesení o příklepu. LhŮta počne běžet práwí mocí příklepu,

Nejvyšší podání je řeba zaplatit na shora uvedený účet exekutorského úřadu, šekem nebo s]ožením v hotovosti u

exekutorského úřadu proti potwzení. Nezaplatí-li vydražjtel nejryšší podání včas, soudní exekutor nařídí opětor.nou

dražbu.

VIII. Soudní exekuror upozorňuje. že při rozvlhu podstary se rnohou oprár.,rrěný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a da]ší věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelnýclr pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zástavlím právenr, než pro které byl lařízen qíkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebniho
jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a doloží ji listinami prokazujícími, že jde o
vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástarmírn právenr, a sice ověřenou kopií exekučního titulu
s vyznačenou doložkou právrrí moci a vykonate]nosti, ověřenou kopií smlouvy o zřízení zásťarali'ho práva. resp, i

ověřenou kopií dokumeltu prokazujícfio, že přihlášená pohledávka je součástí společirého jmění manželŮ. K přihláškám,

v nichž r{še pohledávky ncbo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.

Pokud Vám by] tento dokunlent doručen bez otjsku lazitka a bez podpisu, jcdllá se o dokunrerrt doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, kietí je p]atný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
české repub]iky _ kancelářský řád, k písemné žádbsti účasnlilta, kterénru by] ]istinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle

e1, poštou na el. adresu uvederrotr v žádosti písemnost rylrotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a rrebo se předá účastníkovi v
síd]e úřadrr na technickén nosiči dat.
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IX. Soudní exekutor wz:ívá oprávněného a ty, kdo přistoupiJi do řízení jako další oprálrrění, a ostatní věřitele povinného,
kteří požadují uspokojení svých pohJedávek při rozlrhu podstaty, aby soudnímu exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení
sqých pohledávek, a upozoniuje, že trepožádajili o zaplacení před zahájením dražebuí]ro jcdnárrí, může qldražitel dluh
povinného vůči nim převzít.

X. Soudní exekutor lvzývá každého, kdcl nlá právo, které rrepřipouští dražbu, aby je uplatnil u soudnfio exek tola a aby
takové uplanrění práva prokázal nejpozději před zahájenín dražebni'lto jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu
nebude při provedení výkonu rozhodnutí přihJížerlo,

XI. Soudní exekulor uDozorňuie osoby, k , že
je mohou uplamit jen v dražbě jako dražitelé. UdčIenírn příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zanikají,
nejdeJi o předkupní právo stavebníka k pozenku lebo vlastní]<a pozemku k právu stavby, předkupli právo vJastníka
stavby k pozemku a v]astníka pozemku ke stavbě, nebo zákonné předkupní právo, kreré udělenínr příldepu nezaniká.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své přcdkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je prokázar nejpozději před
zahájením dražebního jednání, Soudní exekutor ještě před zahájcním vlastní dražby rozhodtre usnesením, zda předkupní
právo rrebo výhrada zpětné koupě jsou prokázány. Proti tonuto Uslresení ]reDí odvolání přípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání do 15 drrů ode dne doručení k odvolacímu soudu, kterýrn je
Krajský soud v Ústí nad Labem, a to prostřednictvím podepsanóho soudniho exekutola, jcn oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupi]i jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nenovité věci předkupní plávo, věcné právo nebo nájemní
právo.

Odvolání jen proti výrokům I, IT, VII až XI nerlí přípusnré,

Jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jedrrání stanovenou jiStotu (§ 336e
odst. 2 zákona č, 99/1963 Sb., občanský soudilí řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ,,o. s. ř.").

Jako dražitel nesmí !rystupovat soudci, zanrčstnanci soudů, zaměstnanci Exekutorského úiadu Praha 5 soudního exekutora
JUDr. Juraje Podkonického, Ph. D., povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst, 2 o. s, ř. a tj, jjmž
v nabytí věci brání zvláštní předpis.

Fyzická osoba rnůže dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož pJná nroc byla úředně ověřena. Za právnickou
osobu, obec, vyšší územně samosprávný ce]ek nebo stát draží osoby uvedené v §§ 21,21a a 21b o, s. ř., ktelé své
oprávnění musí prokázat listinou, iež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plrrá moc byla úředně ověřena (§

336Ir o, s. ř,). Totožnosť fyzické osoby br.rde prokázána občanským prukazem nebo cestol,rrínr pase]n, existence
právnických osob {,pisem z obclrodního rejstr'íku nebo jinou zákonern stanovenou úředrrí listinou, dokládajicr pravnr

subjektivitu právnické osoby.

Vydražitel, jenž nezaplatí podání vc lhůtě stanovené v usnesení o při-lrlepu, která začíná běžet drrem právní moci příklepu
a nesmí být delší než dva měsíce, příp, ani v dodatečtlé ]hůtě, kterou mu určí soudní exekutor a která nesmí blýt delší než
jcden měsíc, je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkťrm vznikly v souvislosti s da]ším dražebním jednáním,

škodu, která vznikla tím, že nezapJatiJ nejvyšší podání, a bylo,li při dalšírl dražebním jedlrání dosaženo nižší nelvyšši
podání, rozdil na nejvyšší podání. Na tyto dluhy se započítává jistota složená lydražitelell (§ 336nr odst. 2 a § 336n odst,
1 o, s. ř.).

Jestliže odvolací soud usnesení o přílilcpu změní, tak, že se příklep neudčluje, vydražite], který se nestai vlastníkem
vydražených nernovitých věcí, je povinen vr,átit ji poviirnénu, vydat užitky a náhtadu újmy, kterou mu způsobil
při hospodaření s nenovitou věcí a jcjirrt příslušenstvínl-

Soudní exekutor vyzývá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby [oto usnesení v souladu s § 336c odst, 3 zák. č.

99/]963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejrril na své úřední desce po dobu nejméně 1s-ti dnů a následně jej zaslal
zpět soudnímu exekutorovi s potvrzenínl o jeho vyvěšení,

Pokud Ván byl tento dokurnent doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedrrá se o dokullent doručovaný prostřednicl\,ím
provozovatelc poštovních služcb, který jc platný i bez lěchto ná]ežitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisLl Exekutořské korlory
Čcské republiky - kancelářský řád, k písenlrlé žádbsti účasolíka, ktelénru byl ]i5ii!lný 5tcjnopis tolroto dokumcntu doručen, 5e zašle
el. poštorr na eL, adresu uvedetrou v žádosti písemnost vylrotcrvelrá v e], podobě a podepsarrá podle § l6a nebo se předá účastlríkovi v
síd]e úřadrr na technickém nosiči dat,
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Soudní exekutor postupoval dle ustalovení § 52 a § 55b odst. 1 zákona č. 12012001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

v Praze dne 13.a-2o14

otisk úředního razítka

JUDř. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudrrí exekutor

Mail: e-podateInaí9exekuce.eu

Za sprá\.nost: ,/:/ /
Pavla Urbanová ,l /rr_la.*"

,/

'15. 08 7fi]4

Yyvěhno dne:

Seimulo dne,

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
p_rovozovatele poštowích služeb, který je pJatný i,bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutor§ké komory
České republiky - kancelářský řád, k písemné žádósti účastnita, kterému byl listhný stejnopis tohot; dokurterrtu doručen, se zašle
el- poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemrrost qrhotovená v el, podobě a podepsaná pod]e § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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